Beste Jan van Haasteren fan,
De laatste nieuwsbrief van 2020; volgens traditie met een (dit keer summiere) vooruitblik
voor volgend jaar. Dit zijn de onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

Nieuwe puzzels 1ste kwartaal 2021
Jan van haasteren 85 jaar!
Terugblik 2020
Wat staat er ons nog meer te wachten in 2021
Prijzen 2021
Even gesloten

Nieuwe puzzels 1ste kwartaal 2021.
We laten jullie nog even in spanning, maar uiteraard gaan er weer nieuwe puzzels
uitkomen in 2021! Helaas hebben we nog geen titels en/of afbeeldingen. Deze zullen pas
een maand voor de lancering vrij worden gegeven door Jumbo. In januari verwachten we
een 1000-stukjes puzzel, in februari een nieuwe afbeelding in 1000 en 2000 stukjes en in
maart nog een 1000-stukjes puzzel.
In de volgende nieuwsbrief in januari 2021 hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven.
Jan van Haasteren 85 jaar!
5 Jaar geleden hebben we Jan op zijn 80ste verjaardag verrast met leuke
verjaardagskaarten en nu wordt Jan op 24 februari 2021 85 jaar. Wat een mijlpaal! Dit
kunnen we natuurlijk we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom willen we Jan op
zijn verjaardag gaan verrassen met heel veel kaarten en brieven. Het leukste is natuurlijk
een kaart of brief met een grappige anekdote of waarom je zoveel plezier beleeft aan de
Jan van Haasteren puzzels. Met zo veel fans moeten we toch een postzak vol krijgen!
Stuur je kaart/brief naar:
JvH-puzzels
T.a.v. de jarige Jan van Haasteren
Zuideinde 1C
2371 BP Roelofarendsveen.
Wij zullen Jan op zijn verjaardag verrassen met een berg kaarten. LET OP: dit is een
verrassing, zet niets op FACEBOOK! Jan houdt dit namelijk allemaal goed in de gaten
Terugblik 2020.
Wat een bizar jaar is 2020 geweest, je zou er een boek over kunnen schrijven! In maart
heeft de hele wereld kennis gemaakt met Covid-19 en de gevolgen daarvan. Wij hopen
dat je persoonlijk gezond bent gebleven. Het is je vast niet ontgaan, maar de vraag naar
Jan van Haasteren puzzels ontplofte en eind mei waren bijna alle puzzels uitverkocht,
zelfs de kerstpuzzels! Ook dit najaar is de vraag groot, maar gelukkig heeft Jumbo de
productie weten te verhogen en kunnen wij nog steeds leveren, al zijn sommige titels
voor dit jaar uitverkocht.

Wat staat er ons nog meer te wachten in 2021?
Allereerst hopen we natuurlijk dat we Covid-19 onder controle krijgen en weer terug
kunnen naar ‘het normale leven’! Daarnaast gaan we niet stil zitten in 2021.
Eind maart gaan we verhuizen. Gelukkig niet ver (maar 100 meter!), maar wel met een
groter magazijn, kantoor en winkel. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over de
voortgang en de datum van de opening.
Per 1 januari wordt het team verder uitgebreid. Naast Els, Agnes en Ciss komt Julia ons
team versterken. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich één voor één voorstellen!
Prijzen 2021.
Van de vervoerders hebben we de nieuwe prijzen ontvangen en deze liggen ongeveer
3,5% hoger. We hebben de afgelopen drie jaar de verzendkosten in Nederland niet
verhoogd, maar dit jaar zal er een lichte prijsstijging worden doorgevoerd. De website zal
op 1 januari worden bijgewerkt. Ook Jumbo zal de prijzen van de puzzels gaan verhogen,
maar we weten nog niet met hoeveel. De nieuwe prijzen krijgen we waarschijnlijk begin
2021 en zullen per 1 maart op de website aangepast worden.
Even gesloten.
Van 30 december tot en met zondag 3 januari zijn we gesloten voor inventarisatie en om
even op adem te komen. Vanaf 4 januari staan we weer klaar om u te helpen en de
bestellingen te versturen.
Namens het hele team willen wij jullie allemaal hele fijne feestdagen wensen en een mooi
en gezond 2021 met heel veel puzzelplezier!
Met vriendelijke groet,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
Afmelden nieuwsbrief

Dear Jan van Haasteren fan,
The last news letter of 2020; traditionally with a (this time minimal) preview for next year.
These are the subjects:
•
•
•
•
•
•

New Releases 1st quarter
Jan van Haasteren 85 years of age!
Review 2020
What else to be expected in 2021
Prices in 2021
Closed for a while

New releases first quarter
Of course there will be a lot of new releases in 2021. Unfortunately we have no titles or

images yet. About a month before release date Jumbo will publish those.
In Januari we expect a 1000-piece puzzle, in Februari an image released in 1000 and
2000 pieces and in March another 1000-piece puzzle.
In the next news letter in Januari we hope to have more news.
Jan van Haasteren 85 years of age!
Five years ago we surprised Jan at his 80st anniversary with a lot of wishing cards.
At Februari 24 2021 Jan will become 85 years of age. What a milestone! We cannot let
that pass unnoticed, and that is why we want to surprise Jan at his birthday with a lot of
cards and letters. It would be nice for him to read an anecdote or your story why you love
his puzzles so much. With so many fans we must get a filled mailbag!
Send your card/letter to:
JvH-puzzels
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
The Netherlands
We will surprise Jan at his birthday with a load of cards.
Please don’t publish this on FACEBOOK, Jan may not know it!
Review 2020
What a bizarre year was 2020, you could write a book about it! The whole world got to
know Covid-19 and everything according to that. We hope you have kept your health.
The hunger for Jan van Haasteren puzzles made the sales explode everywhere and at the
end of May all shops were sold out. This fall it is still very busy, but Jumbo found a way to
increase the production and we can deliver, although some titles are sold out for this
year.
What else to be expected in 2021
First of all we hope that Covid-19 will be controlled so we can live our lifes again as usual.
Furthermore we will not sit still.
At the end of March we will move (about 100 meters) to a bigger office, shop and storage
facility. In the next news letter more information about the progress and the date of
opening.
From Januari 1st on our team will be increased. Next to Els, Agnes and Ciss, Julia will join
us. In a next news letter they will introduce theirselves one by one!
Prices in 2021
The shipping prices will be adjusted to the new costs. Jumbo will raise the prices early in
2021, we will adjust them per March 1st on the website.
Closed for a while
From December 30 on until Januari 3rd we will be closed for inventory and a little break.
From Januari 4 on we will be ready to be of service and ship orders.
On behalf of the whole team we wish all of you happy holidays and a beautifull and
healthy 2021 with a lot of puzzle pleasure!
Kind regards,
jvh-puzzels, René van der Zwet
Zuideinde 1c
2371 BP Roelofarendsveen
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